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املشكالت اليت تواجه املرشدين الرتبويني
يف املدارس احلكومية مبحافظة بيت حلم
من منظور املرشدين الرتبويني
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س
احلكومية مبحافظة بيت حلم ،لهذا الغر�ض �صممت ا�ستبانة مكونة من خم�سة حماور:
يتمثل الأول يف امل�شكالت التي تتعلق مبدير املدر�سة ،والثاين يتعلق بالطالب ،والثالث
يتعلق باملجتمع املحلي ،والرابع يتعلق باملعلم ،والأخري يتعلق باملر�شد الرتبوي ،وقد
�أجريت الدرا�سة على جميع �أفراد املجتمع البالغ عددهم ( )44مر�شداً ومر�شدة ،ثم وزعت
اال�ستبانة التي اعتمدت مقيا�س التدرج اخلما�سي ،ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
وجود م�شكالت عديدة منها :ما كان يف املحور الثالث( :املجتمع املحلي)  ،وهي�( :ضعف
الإعالم الفل�سطيني يف متابعة �أهمية دور املر�شد الرتبوي)  ،ويف املحور الرابع( :املعلم) ،
وهي( :يتجنب مراعاة �أحا�سي�س الطلبة وم�شاعرهم)  ،و (يقلل من �أهمية اهتمامات الطلبة
وقدراتهم يف ال�صف)  ،ويف املحور اخلام�س( :املر�شد)  ،وهي من �أكرث امل�شكالت يف البحث،
وتتمثل يف( :قلة امليزانية املحددة لن�شاطات املر�شد الرتبوي يف املدر�سة)  ،و (قلة املعرفة
بكيفية �إجراء الأبحاث العلمية)  ،و (ان�شغال املر�شد الرتبوي بالأعمال الكتابية املرهقة يف
ال�سجالت وامللفات الإر�شادية)  ،وقد تبني �أي�ضاً �أنه يوجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف عملهم الإر�شادي يف حمافظة
بيت حلم ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح علم االجتماع.
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Abstract:
This study aimed to identify the problems that faced the educational
counselors in governmental schools in the governorate of Bethlehem. For this
purpose, a five- dimension- questionnaire was designed: The first dimension
was about the problems related to the school manger, the second was related
to the student, the third was about the local community, and the fourth was
related to the teachers while the fifth dimension was about the academic
supervisors. The population of the study consisted of 44 supervisors and the
five- level scale in the questionnaire was followed in the analysis. The results
of the study revealed a number of problems such as those related to the third
dimension (i. e. the community) , namely: weakness of the Palestinian media
to follow the important role of the supervisor , in the fourth dimension (i. e.
the teacher) , namely: he avoids taking into account the students› feelings,
and he diminishes the importance of the students› interests and abilities in
the classroom, and in the fifth dimension (i. e. supervisor) , which is one
of the most researchable problems namely: lack of budget specified for the
activities of the educational supervisor at school, and lack of knowledge
of how to conduct scientific research, and the supervisor being busy with
profiles and records. It has also been shown that there are differences in the
averages of the total score of the problems faced by supervisors in their work
in Bethlehem due to the variable of sociology.
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مقدمة:
انتقل النظام الرتبوي الفل�سطيني يف ظ ّل ال�سلطة الوطنية �إىل مرحلة التجديد والتطوير،
حيث �أدخلت برامج عديدة له ،و كان من �ضمنها الإر�شاد الرتبوي الذي �أدخل �إىل املدار�س
من �أجل االرتقاء بفاعلية النظام التعليمي ،حيث بد�أت وزارة الرتبية والتعليم باالهتمام
بتعيني مر�شدين تربويني متخ�ص�صني يف املدار�س؛ لتقدمي اخلدمات الإر�شادية كافة للطلبة
وم�ساعدتهم على ح ّل امل�شكالت التي تواجههم يف العملية التعليمية ،وحت�سني التح�صيل
الدرا�سي لهذا الن�شء وحتقيق ذواتهم ،وللتخفيف من وط�أة امل�شكالت وال�ضغوط النف�سية
واالجتماعية التي يعانون منها داخل املدر�سة وخارجها.
ومبجيء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بد�أ االهتمام وا�ضحاً يف مناحي احلياة كافة،
وعلى ر�أ�سها النواحي التعليمية بجميع جوانبها ،وال �سيما الإر�شاد الرتبوي ،حيث عينت
عام  1996م�س�ؤوالً لق�سم التوجيه والإر�شاد يف كل مديرية من مديريات الرتبية والتعليم
احلكومية ،وعينت مر�شدين تربويني يف مدار�سها ،حيث يناط بهم �أعمال تتعلق بالإر�شاد
الرتبوي( .م�صلح. )14 ،13 ،2004 ،
� ّإن برنامج التوجيه والإر�شاد م�س�ؤولية كبرية ال بد �أن ي�شمل جميع املتخ�ص�صني
والعاملني يف جمال التوجيه والإر�شاد ،و�أن يكون على درجة عالية من الإعداد واخلربة،
مهماته وواجباته
ومن ال�رضوري �أن حتدد م�س�ؤوليات كل م�س�ؤول حتى يعرف كل منهم ّ
ودوره الإر�شادي( .عبد الهادي والعزة. )152 ،2004 ،
ويتطلب من املر�شد الرتبوي �أن يتعامل مع الطلبة الذين يعانون من م�شكالت �سواء
تتعلق باجلانب النمائي �أم حتقيق الهوية ال�شخ�صية� ،أم جمال التح�صيل� ،أكرث من الرتكيز
على احلاالت التي تتطلب عالجاً نف�سيا ،والتي تع ّد خارج نطاق عمله يف املدر�سة ،حيث
يقت�رص عمله يف هذه احلالة على الإحالة �إىل املتخ�ص�ص ،وعلى املر�شد �أن يتعامل مع
الطلبة الذين ميتلكون الوعي والفهم والقدرة على خدمة املدر�سة ،و�أن ي�ستخدمهم باعتبارهم
مناذج لغريهم من الطلبة( .العنزي)4 ،2004 ،
وتناط مب�س�ؤول الإر�شاد الرتبوي �أدوار �إدارية وتعليمية وتدعيمية وميدانية ،كما
حددت وزارة الرتبية والتعليم �أدواراً للمر�شد الرتبوي منها� :إعداد خطة عمل ،وت�صميم
برنامج للإر�شاد املدر�سي ،بحيث يطلع مدير املدر�سة و�أع�ضاء هيئة التدري�سية على تلك
اخلطة ،وعمل م�سح ملعرفة م�شكالت الطلبة وحاجاتهم ،وتوعية �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
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و�أولياء الأمور بتلك احلاجات وامل�شكالت ،و�إظهار �أهمية التوجيه والإر�شاد ،و�إبراز دور
املر�شد الرتبوي يف التخفيف من تلك امل�شكالت ،و�إيجاد طرق لعالجها ،وعمل ندوات ولقاءات
ودعوة �أخ�صائيني ،وذلك بالتن�سيق التام مع مدير املدر�سة ومدير الرتبية والتعليم ،ومع
ق�سم التوجيه والإر�شاد �أي�ضاً يف وزارة الرتبية والتعليم( .وزارة الرتبية والتعليم)1996 ،
وقد ازداد االهتمام بربنامج الإر�شاد الرتبوي وعدد املر�شدين الرتبويني يف مدار�س
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فقد ُعينّ تقريباً يف كل مدر�سة مر�شد تربوي متفرغ؛ لتقدمي
اخلدمات الإر�شادية للطلبة ،و�شمل ذلك حمافظات الوطن كافة.
وعلى الرغم من قيام املر�شد ب�أدواره املوكلة �إليه ،ف�إنه يواجه م�شكالت عديدة منها:
عدم وعي الطلبة ب�أهمية اخلدمات الإر�شادية ونوعها التي يقدمها املر�شد الرتبوي ،و�ضعف
االت�صال بني املدر�سة و�أولياء الأمور ،ووجود نزعة لدى العاملني يف املدر�سة للمراقبة،
وانتظار اختفاء امل�شكلة �أو ال�سلوك غري املرغوب نتيجة عمل املر�شد مع الطالب ،وعندما ال
يقرون بحدوث التغيري ينتقدون عمل املر�شد وبرناجمه الإر�شادي ،ومن �أكرث امل�شكالت التي
يواجهها املر�شد عدم توافر غرفة خا�صة؛ ليمار�س عمله فيها�( .أبو غزالة– 154 ،1985 ،
)156
ومن ال�صعوبات التي يواجهها املر�شد الرتبوي يف عمله ال�صعوبات الذاتية املتمثلة يف
عدم الرغبة يف العمل الإر�شادي ،ونق�ص يف ال�سمات ال�شخ�صية ،واخلربة العملية والعلمية،
وتق�صري املر�شد يف تو�ضيح دوره وطبيعة عمله( .عبد الهادي والعزة)164 ،2004 ،
بالرغم من حداثة الإر�شاد الرتبوي يف مدار�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وتعيني مر�شدين
تربويني وم�رشيف الإر�شاد يف كل عام؛ للتخفيف من حدة امل�شكالت التي يواجهها املر�شدون
الرتبويون ،ف�إن املر�شد يواجه كثرياً من امل�شكالت التي انعك�ست بدورها على عمله ودوره
على امل�ستوى املطلوب منه ،وبخا�صة ما يواجهه املر�شد من تغريات م�ستمرة يف ظل الظروف
القا�سية التي مير بها الطلبة يف ظل االحتالل الإ�رسائيلي وممار�ساته القمعية ،وت�أثرياتها
النف�سية على حياة الطلبة ،مما دفع الباحث لإجراء هذه الدرا�سة للتعرف �إىل امل�شكالت التي
تواجه املر�شد الرتبوي رغم حداثة تعيني م�رشفني يف الإر�شاد الرتبوي ،القرتاح احللول
املنا�سبة لهذه امل�شكالت؛ حتى ي�ستطيع املر�شد الرتبوي القيام بدوره على �أكمل وجه.

مشكلة الدراسة:
لقد طبق نظام الإر�شاد الرتبوي يف مدار�س ال�سلطة الوطنية عام  ،1996و�شمل
املدار�س الأ�سا�سية والثانوية ،واختري مر�شدون من جملة تخ�ص�صات ،ووعينوا و�أحلقوا
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بدورات �رسيعة لتب�صريهم ب�أدوارهم املوكلة �إليهم من �أجل تعزيز العملية التعليمية يف
املدار�س ،حيث يكون عمله بالتن�سيق مع مدير املدر�سة يف متابعة �ش�ؤون املدر�سة والطلبة
وال�سيما الرتبوية منها ،ودرا�سة م�شكالت الطلبة املتفوقني واملت�أخرين درا�سياً ،ودرا�سة
حالة الغياب ،وغريها من امل�شكالت التي تعرت�ض �سري العملية الدرا�سية ،وو�ضع احللول لها.
ا�ستناداً �إىل ما ذكر �آنفاً ،ومن خربة الباحث ال�سابقة يف العمل الإر�شادي رئي�ساً لق�سم
ال�صحة املدر�سية والإر�شاد الرتبوي ،ومن خالل متابعة التطبيق العملي ملقرر الرتبية
العملية عن كثب ،ومن خالل الدورات الكثرية التي عقدت للمعلمني يف املدار�س حتت عنوان:
« املدر�سة وحدة تدريب» التي �شملت دورات متعددة يف املوا�ضيع الرتبوية والإر�شادية،
ورغم تعيني م�رشفني عام ( )2008ملتابعة عملهم يف املدار�س ،الحظ الباحث �أن هناك
م�شكالت عديدة تواجه املر�شد الرتبوي يف املدر�سة تتعلق مبدير املدر�سة ،واملر�شد ،والطالب،
واملعلم ،واملجتمع املحلي ،والتي قد تعوق دور املر�شد عن القيام بواجباته املوكلة له،
وهذا ما �أ�شارت �إليه بع�ض الدرا�سات بوجود م�شكالت كثرية يواجهها املر�شد الرتبوي يف
عمله يف بيئات عديدة كدرا�سة (جا�سم ، )2011 ،لذا ارت�أى الباحث �إجراء هذه الدرا�سة من
�أجل ت�سليط ال�ضوء على هذه امل�شكالت للعمل على احلد منها ،وال نغفل ما ي�شهده ال�شعب
الفل�سطيني من تطور فكري وتربوي الذي بات يركز على الطالب بو�صفه حمور العملية
الرتبوية� ،أي �أن هناك تركيزاً على التنمية العقلية ب�أبعادها املختلفة ،لذا فنحن بحاجة �إىل
تفهم دور املر�شد ب�شكل فعال يف �أخذ دوره يف املحيط التعليمي .وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ينبغي الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
1 .1هل تختلف امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني باختالف متغري اجلن�س؟
2 .2هل تختلف امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني باختالف متغري التخ�ص�ص؟
3 .3هل تختلف امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني باختالف متغري اخلربة؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من جمال اهتمامها ب�أهم عنا�رص التوجيه والإر�شاد الرتبوي
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يف املدار�س ،وهو املر�شد الرتبوي ،ولذلك ميكن �أن تكون م�صدر فائدة لكل من:
 .أوزارة الرتبية والتعليم ممثلة بدائرة الإر�شاد الرتبوي ،حيث ت�سهم هذه الدرا�سة يف
تطوير العملية الإر�شادية من خالل ك�شف امل�شكالت التي تواجه املر�شد الرتبوي حتى يتم
تالفيها �أو احلد منها.
.بمديرية الرتبية والتعليم وم�رشيف الإر�شاد يف املديرية� ،إذ �إنها تلفت �أنظارهم
للتقليل من امل�شكالت التي تواجه املر�شد وتعوقه عن تقدمي اخلدمات الإر�شادية للطلبة.
.تاملر�شد الرتبوي� ،إذ تب�رصه ب�أهم امل�شكالت التي تواجهه يف عمله ،والعمل على
احلد منها قدر الإمكان.
وي�أمل الباحث �أن تنجح هذه الدرا�سة يف لفت النظر �إىل �أهمية درا�سة هذه امل�شكالت
التي قد يواجهها املر�شد يف املدار�س مبختلف مراحلها التعليمية ،وتوجيه �أنظار الباحثني
لإجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة بالعملية الإر�شادية ،و�أن تجُ رى درا�سات �أعمق و�أ�شمل
وعلى نطاق حمافظات ال�ضفة الغربية كافة.

أهداف الدراسة:
1 .1التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني.
2 .2بيان �أثر متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،واخلربة ،والتخ�ص�ص) على امل�شكالت التي
تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين
الرتبويني.

حدود الدراسة:
متت هذه الدرا�سة يف �إطار احلدود الآتية:
 املكانية :املدار�س احلكومية يف مدار�س حمافظة بيت حلم.
 الرمانية :العام الدرا�سي 2013 – 2012
 الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على جميع املر�شدين الرتبويني يف املدار�س الأ�سا�سية
والثانوية يف حمافظة بيت حلم.
 املتغريات الت�صنيفية :وتتمثل باجلن�س واخلربة والتخ�ص�ص
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مصطلحات الدراسة:
التعريفات الإجرائية:
◄◄املدار�س احلكومية :هي املدار�س الأ�سا�سية والثانوية التابعة لوزارة الرتبية

والتعليم الفل�سطينية ،والتي يوجد فيها مراكز �إر�شاد تربوي.

◄◄املر�شد الرتبوي :هو �شخ�ص مهني يعينَّ من وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،
ويعمل يف املدار�س احلكومية ،ويقع على عاتقه م�ساعدة الطلبة يف حل امل�شكالت الرتبوية
وال�صحية واالجتماعية وال�سلوكية.
◄◄امل�شكالت :هي جمموعة املعوقات التي تتعلق باملدير والطالب واملعلم واملر�شد
الرتبوي واملجتمع املحلي ،والتي قد تعوق املر�شد الرتبوي يف مدار�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية من القيام بواجباته الإر�شادية املوكلة له ،والتي يعرب عنها كماً من خالل
ا�ستجابة املر�شدين الرتبويني على اال�ستبانة املعدة لذلك.

الدراسات السابقة:
هناك درا�سات كثرية تناولت امل�شكالت التي يواجهها املر�شد الرتبوي يف عمله من
وجهة نظر املعلمني والطلبة ومديري املدار�س واملر�شدين� ،إال �أن هذه الدرا�سات �أجريت
قبل تعيني م�رشيف الإر�شاد الرتبوي ،لذا �سيعر�ض الباحث هذه الدرا�سات ملا لها من �أهمية
كبرية يف البحث.
�أجرى جا�سم ( )2011درا�سة هدفها التعرف �إىل �أثر الإر�شاد الرتبوي عن طريق
ك�شف النقاب عن امل�شكالت التي تواجه عمل املر�شد الرتبوي يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة بابل ،فتكونت عينة البحث من ( )20مر�شداً و ( )20مر�شدة تربوية يعملون يف
املدار�س املتو�سطة لعام  ،2010 -2009حيث اعتمدت الباحثة املنهج الو�صفي للو�صول
�إىل النتائج وحتليلها وتف�سريها ،وا�ستعملت اال�ستبانة �أداة لبحثها من �أجل الو�صول �إىل
هدفها ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة �أهمها :عدم وجود وعي عن دور الإر�شاد الرتبوي
ومدى ت�أثريه على املجتمع ب�شكل عام وعلى املدر�سة ب�شكل خا�ص ،و�أن هناك �ضعفاً يف
العالقة بني املر�شد و�أولياء الأمور� ،إ�ضافة �إىل عدم تخ�صي�ص غرفة للمر�شد الرتبوي يحول
بينه وبني �أداء عمله املكلف به ،بالإ�ضافة �إىل عدم التفاعل بني املر�شد الرتبوي والهيئة
التدري�سية.
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�أجرى �آل عارم ( )2010درا�سة هدفها التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه املر�شد الطالبي
يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،حيث تكون جمتمع الدرا�سة من م�رشيف التوجيه
واملر�شدين الرتبويني جميعهم يف الكليات التقنية واملعاهد املهنية احلكومية يف اململكة
ال�سعودية ،والبالغ عددهم ( ، )100منهم ( )24م�رشفاً ،و ( )76مر�شداً ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي لتحقيق هدف الدرا�سة ،كما ا�ستخدم اال�ستبانة �أداةً للدرا�سة ،وقد �أظهرت
نتائج الدرا�سة :وجود م�شكالت تواجه املر�شد الطالبي يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني ح�سب الرتتيب( :امل�شكالت املادية والب�رشية ،وامل�شكالت املتعلقة باملتدربني
و�أولياء الأمور ،وامل�شكالت الإدارية والتنظيمية ،و�أخرياً امل�شكالت املهنية والفنية)  ،كما
تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
بع�ض املتغريات ،وهي( :نوع العمل ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة) ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية حول �آرائهم يف امل�شكالت املهنية والفنية ،بينما مل يتبني وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية حول �آرائهم يف امل�شكالت الإدارية والتنظيمية ،وامل�شكالت املادية والب�رشية
املتعلقة باملتدربني و�أولياء الأمور ،ووفقاً ملتغري امل�ؤهل العلمي مل يتبني وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية حول �آرائهم يف امل�شكالت املهنية والفنية ،وامل�شكالت الإدارية والتنظيمية،
وامل�شكالت املادية والب�رشية ،وامل�شكالت املتعلقة باملتدربني و�أولياء الأمور.
�أجرى الربديني ( )2006درا�سة هدفها التعرف �إىل واقع الإر�شاد الرتبوي يف املدار�س
التابعة للحكومة ووكالة الغوث الدولية يف حمافظات غزة ،والوقوف على �أبرز امل�شكالت
التي تواجه املر�شدين الرتبويني ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،كما ا�ستخدم ا�ستبانة مكونة من ( )45فقرة موزعة على ثالثة جماالت
هي :جمال امل�شكالت التي تتعلق بالإعداد والتدريب ،والإدارة والهيئة التدري�سية ،وظروف
عمل املر�شدين ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )269مر�شداً ومر�شدة من مدار�س احلكومة والوكالة،
ومن �أهم نتائج الدرا�سة �أن هناك اتفاقاً يف ترتيب �أولويات امل�شكالت التي تواجه املر�شدين،
وبالن�سبة للمحاور ات�ضح �أن جميع حماور اال�ستبانة مرتبطة ارتباطاً ذا داللة �إح�صائية
مع الدرجة الكلية لال�ستبانة ،وقد ح�صل حمور الإدارة على ن�سبة مئوية مقدارها ()%92
 ،وهي ن�سبة كبرية جداً ،واحتلت الرتتيب الأول ،و�أما حمور (امل�شكالت يف ظروف عمل
املر�شدين) فح�صل على ن�سبة مئوية ( )%87وهي ن�سبة كبرية ،واحتلت الرتتيب الثاين ،و�أما
حمور (م�شكالت الإعداد والتدريب) فح�صل على ن�سبة مئوية مقدارها ( )%76وهي ن�سبة
كبرية واحتلت الرتتيب الثالث ،وتبني �أي�ضاً �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05يف م�شكالت الإعداد والتدريب وظروف عمل املر�شدين يعزى �إىل
متغري اجلن�س ،وهناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05يف م�شكالت الإدارة
217

املشكالت التي تواجه املرشدين التربويني في املدارس احلكومية مبحافظة بيت حلم
د .معتصم "محمد عزيز" مصلح
من منظور املرشدين التربويني

والهيئة التدري�سية لدى املر�شدين تعزى �إىل متغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،وال يوجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05يف م�شكالت الإدارة والهيئة التدري�سية ،وم�شكالت
ظروف العمل تعزى �إىل متغري املنطقة التعليمية.
�أجرى ال�سالمة ( )2003درا�سة هدفها التعرف �إىل �أداء املر�شد الرتبوي يف املدار�س
احلكومية الثانوية يف مدار�س مديريتي جنني وقباطية من وجهة نظر كل من الإداريني
واملعلمني ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الإداريني واملعلمني يف املدار�س الثانوية
احلكومية ،والبالغ عددهم (� )826إدارياً ومعلماً ،حيث طور الباحث ا�ستبانة �ضمت �أربعة
جماالت هي( :جمال العالقات االجتماعية ،وجمال ال�شخ�صية ،واملجال العلمي املهني،
واملجال الفني التطبيقي)  ،وقد تبني من نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي
يف املدار�س احلكومية الثانوية مبديريتي جنني وقباطيه كان كبرياً على امل�ستوى الكلي
للمجاالت الأربعة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.95بن�سبة ( ، )%79وكذلك تبني �أن
م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يختلف تبعاً ملتغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،حيث
�إن م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي عند الإناث �أعلى من م�ستوى �أدائه عند الذكور ويف جميع
املجاالت ،وتبني �أن م�ستوى �أداء املر�شد يختلف تبعاً ملتغري اخلربة ،حيث كانت الفروق على
امل�ستوى الكلي للمجاالت ل�صالح م�ستوى (� )11سنة ف�أكرث ،وكان وا�ضحاً �أن م�ستوى �أداء
املر�شد الرتبوي يختلف تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي ،حيث كانت الفروق على امل�ستوى الكلي
ل�صالح (بكالوريو�س  +دبلوم عال) مبتو�سط ح�سابي ()3.96
�أجرى عو�ض ( )2003درا�سة هدفها التعرف �إىل اجتاهات مديري املدار�س احلكومية
مبحافظات غزة نحو الإر�شاد الرتبوي ،وعالقتها ب�أداء املر�شدين الرتبويني ،كما هدفت
�إىل بيان �أثر متغريات « جن�س املديرية ،و�سنوات خربته ،وم�ستوى املدر�سة التي يديرها،
واملديرية التابع لها» يف اجتاهات املديرين نحو الإر�شاد الرتبوي ،وقد طبقت اال�ستبانة
وطبق مقيا�س �أداء املر�شد الرتبوي على
على املجتمع املكون من ( )62مديراً و ( )79مديرةّ ،
( )62مر�شداً و ( )79مر�شدة ،وتبني من النتائج �أنه يوجد عالقة ارتباط �إيجابية �ضعيفة بني
اجتاهات مديري املدار�س احلكومية نحو الإر�شاد الرتبوي و�أداء املر�شدين الرتبويني ،حيث
كانت درجة معامل ارتباط بري�سون الجتاهات مديري املدار�س و�أداء املر�شدين الرتبويني
(. )0 ,29+
�أجرى العاجز ( )2001درا�سة هدفها التعرف �إىل واقع الإر�شاد الرتبوي ودور املر�شد
الرتبوي بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت التي تواجهه يف املدار�س الأ�سا�سية واملدار�س الثانوية
مبحافظات غزة ،ومدى عالقة هذه امل�شكالت مبتغريات :اجلن�س واملرحلة التعليمية
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واملنطقة التعليمية ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املر�شدين بهذه املدار�س ،والبالغ
عددهم ( )105من املر�شدين (مر�شد ومر�شدة)  ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )88مر�شداً ومر�شدة
و�ص ِّممت ا�ستبانة
بن�سبة ( )%84من جمتمع الدرا�سة اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�سيطةُ ،
ا�شتملت على ( )27فقرة موزعة على ( )3جماالت بالإ�ضافة �إىل �س�ؤال مفتوح يف نهاية
اال�ستبانة ،وبينت النتائج �أن واقع الإر�شاد الرتبوي يف املدار�س بحاجة �إىل دعم واهتمام
�أكرب مما هو موجود ،و�أن دور املر�شد الرتبوي فاعل وعليه مهمات كبرية ،كما �أو�ضحت
النتائج �أن جمال امل�شكالت املتعلقة بالإعداد والتدريب حاز على املرتبة الأوىل بالن�سبة
للمجاالت الثالث بن�سبة قدرها ( ، )%79.33وجاء املجال املتعلق مب�شكالت ظروف العمل
يف املرتبة الثانية بن�سبة مئوية قدرها ( ، )%74.17وجاءت امل�شكالت املتعلقة بالإدارة
املدر�سية يف املرتبة الثالثة بن�سبة مئوية قدرها ( ، )%56.49كما �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات امل�شكالت لدى املر�شدين ،تعزى �إىل اجلن�س
واملرحلة التعليمية التي يعمل بها واملنطقة التعليمية التابع لها.
�أجرى الكرنز ( )2001درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني
�أدوارهم الإر�شادية يف فل�سطني من وجهة نظرهم يف مديريات جنوب ال�ضفة الغربية يف
�ضوء متغريات عدة :اجلن�س ،والعمر ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،والتخ�ص�ص ،وتكون
جمتمع الدرا�سة من املر�شدين الرتبويني جميعهم ،وعددهم ( )78مر�شداً ومر�شدة ،ا�ستخدم
الباحث ا�ستبانة مكونة من �سبعة حماور ،وتبني من النتائج �أن درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني �أدوارهم بدرجة متو�سطة �سواء من حيث و�ضع برامج �إر�شادية للمدر�سة� ،أو �إر�شادية
للطلبة� ،أو متابعة النواحي ال�صحية والتح�صيل الدرا�سي� ،أو م�ساعدة الوالدين و�أولياء الأمور
يف حل م�شكالت �أبنائهم ،و�أن املر�شدين الرتبويني يقومون ب�أدوارهم الإر�شادية بدرجة
متو�سطة على اختالف (جن�سهم ،م�ؤهالتهم� ،سنوات اخلربة ،وتخ�ص�صاتهم) .
�أجرى ( )Chandler, 2002درا�سة هدفت �إىل حتديد مفهوم مديري املدار�س الثانوية
بالن�سبة لدور املر�شد الرتبوي يف املدر�سة ،اقت�رصت عينة الدرا�سة على �أع�ضاء ومديري
املدار�س الثانوية الذين ق�ضوا �أكرث من خم�س �سنوات يف الإدارة املدر�سية ،وقد بلور مديرو
املدار�س دور املر�شد الرتبوي من خالل �أدائه الوظيفي ومهاراته ال�رضورية و�صفاته
ال�شخ�صية ،وحتديداً هناك �ست وظائف للمر�شد الرتبوي يف املدر�سة ،وهي :الدفاع عن
الطفل ،وت�سجيل املالحظات الإر�شادية ،ومهمات �إدارية ،ومرجع للطلبة يف حل م�شكالتهم،
ووظيفة تربوية ،وتخطيط تربوي يف توجيه الدائرة الإر�شادية وتعليمها ،وقد تبني من
النتائج �أنه ال بد �أن يتمتع املر�شد الرتبوي يف قدرته على حل امل�شكالت ،واالت�صال اجليد
مع الأفراد ،والقدرة على التعامل مع الأزمات.
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�أجرى ( )Doris, 2001درا�سة هدفت �إىل حتديد م�ستوى الر�ضا الوظيفي عند مر�شدي
املدار�س االبتدائية يف والية فرجينيا يف الواليات املتحدة ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )444مر�شداً م�سجلني يف رابطة املر�شد املدر�سي بوالية فرجينيا ،ا�ستخدم الباحث منوذج
املعلومات الفردية ومقيا�س جامعة مين�سوتا عن الر�ضا الوظيفي ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن
 %90من املر�شدين را�ضون عن وظائفهم احلالية ،وقد كان للعوامل البيئية واالجتماعية
ت�أثري على م�شاعر املر�شدين حول وظائفهم ،والذين �أبدوا عدم ر�ضاهم عن الوظيفة ،و�أ�شاروا
�إىل �شعورهم بال�ضغط والتوتر من الأدوار والطلبات املعقدة التي تنتظرهم.
�أجرى ( )Ghilani, 2000درا�سة هدفت �إىل قيا�س الفروقات يف الدور والأداء الذي يقوم
بها مر�شد املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلبة واملعلمني والإداريني يف �إحدى مدار�س
( ، )Pittsburghوقد ا�ستخدم الباحث ا�ستطالعاً معدالً قام بها لوي�س ( ، )1978وقد ت�ضمن
التعديل ا�ستخدام �سبعة �أ�سئلة من جمموع ثالثة ع�رش �س�ؤاالً ،والطريقة التي ا�ستخدمت هي
الو�صفية ،وقد تبني من النتائج �أن الطلبة واملعلمني والإداريني قد �أظهروا اقتناعاً باجلوانب
ال�سبعة للدور الذي يقوم به املر�شد ،وهي �رضورية يجب توافرها يف املر�شد ،ويف الوقت
الذي تكمن فيه االختالفات يف جماالت �أداء املر�شد ،فقد اعترب الطلبة واملعلمون والإداريون
دور املر�شد باملتو�سط �إىل فوق املتو�سط يف املجاالت كافة.
�أجرى ( )Termaat, 2000درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل وظائف املر�شد احلالية يف
�شمال (فريجينا)  ،وقد مت طُ رحت على �شكل �أ�سئلة منها :كيف يق�ضي املر�شدون �أوقاتهم؟
 ،كيف ي�شعر املر�شدون جتاه قيامهم بن�شاطاتهم الإر�شادية؟ ب�أي طريقة يرغب املر�شد يف
تغيري ا�ستغالل وقته للن�شاطات الإر�شادية؟ و�أ�شارت النتائج �إىل �أن املر�شدين يتمتعون
بح�سن �إعداد �إدارة الن�شاطات الإر�شادية ،وي�ستغلون  %46من وقتهم يف الإر�شاد ،و %17
يف اال�ست�شارة ،و  %12يف القيادة ،و  %7يف التن�سيق ،و  %18يف اخلدمات احلكومية ،كما
يرغب املر�شدون يف ق�ضاء وقت �أكرب للعمل مع الطالب ب�شكل �إفرادي وعلى �شكل جمموعات
مهمات جتريبية وحكومية.
�صغرية ،وبوقت �أقل يف تن�سيق ّ

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض ما �سبق من درا�سات و�أبحاث تبني للباحث �أن بع�ضها ي�ؤكد على
وجود م�شكالت تواجه املر�شد الرتبوي يف عمله ،والتي تعمل على �إعاقة قيام املر�شد الرتبوي
ب�أداء دوره يف خدمة العملية الرتبوية والإر�شادية يف املدار�س كدرا�سة (الربديني )2006
التي �أ�شارت �إىل م�شكالت تتعلق بالإدارة ،وظروف عمل املر�شد ،والإعداد والتدريب ،ودرا�سة
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(جا�سم  )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود وعي يخ�ص دور املر�شد ،ومدى ت�أثريه على
املجتمع ،و�ضعف يف العالقة بني املر�شد و�أولياء الأمور ،وعدم تخ�صي�ص غرفة للمر�شد،
وكذلك عدم التفاعل بني املر�شد الرتبوي والهيئة التدري�سية ،ودرا�سة �آل عارم (، )2010
التي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت تواجه املر�شد الطالبي يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني ،ودرا�سة (العاجز  ، )2001التي �أكدت �أن الإر�شاد الرتبوي بحاجة �إىل دعم واهتمام
كبريين ،ولوحظ �أن هناك بع�ض الدرا�سات التي تناولت �أداء املر�شد الرتبوي كدرا�سة (ال�سالمة
 ، )2003ومنها ما تناولت التعرف �إىل اجتاهات مديري املدار�س احلكومية ،نحو :الإر�شاد
وعالقتها ب�أداء املر�شدين كدرا�سة عو�ض ( ، )2003ومنها ما تناولت حتديد م�ستوى الر�ضا
الوظيفي عند مر�شدي املدار�س االبتدائية كدرا�سة ( ، )Doris, 2001ومنها ما تناولت الفروق
يف الدور والأداء التي يقوم بها مر�شد املرحلة الثانوية كدرا�سة ( ، )Ghilani, 2000ومنها
ما تناولت نظرة مديري املدار�س الثانوية �إىل مفهوم دور املر�شد الرتبوي كدرا�س ة (�Chan
 ، )dler, 2002والتعرف �إىل وظائف املر�شد احلالية كدرا�سة (. )Termaat, 2000
حيث ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أداة الدرا�سة ،وت�صميمها،
ومناق�شة نتائجها ،وحتديد م�شكلتها ،وعلى الرغم من ت�شابه هذه الدرا�سة مع كثري من
الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إنها �أنها متتاز عن غريها ب�أنها تناولت امل�شكالت التي تواجه املر�شد
الرتبوي يف عهد تعيني م�رشيف الإر�شاد الرتبوي� ،ضمن حدود معرفة الباحث ،بالإ�ضافة �إىل
حماورها املختلفة عن الدرا�سات ال�سابقة.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي نظراً ملالءمته �أغرا�ض الدرا�سة ،وهو املنهج
الذي يهتم بدرا�سة الظاهرة كما هي يف الواقع ،ويحللها يف �ضوء العوامل املحيطة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املر�شدين الرتبويني يف حمافظة بيت حلم ،والبالغ
عددهم ( )44مر�شداً ومر�شدة ،بح�سب ال�سجالت الر�سمية يف مديرية تربية بيت حلم للعام
الدرا�سي  ،2013 -2012وقد �شملت الدرا�سة جميع �أفراد املجتمع.
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الجدول ()1
األعداد والنسب المئوية لمتغيرات مجتمع الدراسة

املتغري
اجلن�س

اخلربة

التخ�ص�ص

العدد

الن�سبة املئوية

الفئة
ذكر

22

50.0

�أنثى

22

50.0

املجموع

44

100.0

�أقل من ثالث �سنوات

2

4.5

من � 6 -3سنوات

12

27.3

�أكرث من � 6سنوات

30

68.2

املجموع

44

100.0

علم نف�س

9

20.5

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

6.8

خدمة اجتماعية

23

52.3

علم اجتماع

8

18.2

�آخرى

1

2.3

املجموع

44

100.0

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة بنيت �أداة الدرا�سة وهي اال�ستبانة ،حيث رجع الباحث �إىل
الأدب والدرا�سات ال�سابقة واملراجع املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة �إىل خربة الباحث ال�سابقة يف
ق�سم ال�صحة املدر�سية والإر�شاد الرتبوي ،وح ِّددت املحاور و�صيغت الفقرات لكل حمور
من حماور الدرا�سة ،حيث ا�شتملت الأداة على ( )70فقرة موزعة على خم�سة حماور ،وهي:
 -1م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة ،وتكون من ( 18فقرة)  -2م�شكالت تتعلق بالطالب،
وتكون من (10فقرات)  -3 ،م�شكالت تتعلق باملجتمع الدرا�سي ،وتكون من ( 6فقرات)
 -4م�شكالت تتعلق باملعلم ،وتكون من ( )23فقرة  -5م�شكالت تتعلق باملر�شد الرتبوي،
وتكون من ( 13فقرة) و�أعطيت لكل فقرة من فقرات الأداة وزناً مدرجاً وفق �سلم (ليكرت)
اخلما�سي ،والتقدير على النحو الآتي )5( :كبرية جدا )4( ،كبرية )3( ،متو�سطة )2( ،قليلة،
( )1قليلة جداً.
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صدق األداة:
للت�أكد من �صدق الأداة عر�ضت اال�ستبانة على �ستة حمكمني من حملة املاج�ستري
والدكتوراه ،واحدة من حملة املاج�ستري تعمل يف الرتبية والتعليم وهي (�أ.ا�سربن�س قم�صيه)
 ،ومنهم اثنان بدرجة �أ�ستاذ م�ساعد ،وهم :د.خ�رض م�صلح ،جامعة بيت حلم ،ود.خالد
هري�ش ،جامعة القد�س ،وثالثة بدرجة �أ�ستاذ م�شارك وهم :د.نبيل املغربي – جامعة القد�س
املفتوحة ،ود.نبيل عبد الهادي – جامعة القد�س ود.حم�سن عد�س – جامعة القد�س ،وقد
تكونت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية من ( )72فقرة ،وتوزعت على خم�سة حماور ،وقد �أخذ
الباحث باقرتاحات املحكمني وتعديالتهم حيث حذفت فقرة من املحور الأول (م�شكالت
تتعلق مبدير املدر�سة) وهي( :قلة الأبحاث التي يجريها مدير املدر�سة عن الإر�شاد الرتبوي
يف مدار�س املحافظة) .كما حذفت فقرة من املحور الثاين( :م�شكالت تتعلق بالطالب) وهي:
(قلة املطالعة لدور و�أهمية عمل املر�شد الرتبوي يف املدر�سة)  ،وتكونت اال�ستبانة يف
�صورتها النهائية من ( )70فقرة ،وقد جرى تعديل على بع�ض الفقرات يف املحاور الأربعة،
ومن الفقرات املعدلة يف املحور الأول (م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة) الفقرة الآتية :يقلل
من �أهمية الإر�شاد اجلمعي الذي يقوم به املر�شد الرتبوي يف املدر�سة (قبل التعديل)  ،وبعد
التعديل :يقلل من �أهمية الإر�شاد اجلماعي الذي يقوم به املر�شد الرتبوي يف املدر�سة ،ومن
الفقرات املعدلة يف املحور الثاين( :م�شكالت تتعلق بالطالب) الفقرة الآتية :يقاوم بقوة
يف الإف�صاح عن تقدمي املعلومات اخلا�صة مب�شكلته (قبل التعديل) وبعد التعديل :ميتنع
عن الإف�صاح عن تقدمي املعلومات اخلا�صة مب�شكلته ،ومن الفقرات املعدلة يف املحور
الثالث( :م�شكالت تتعلق باملجتمع املحلي) الفقرة الآتية :قلة ح�ضور �أهايل الطلبة الندوات
التي تعقد يف املدر�سة (قبل التعديل)  ،وبعد التعديل :قلة ح�ضور �أهايل الطلبة للندوات
التي تعقد يف املدر�سة ،ومن الفقرات املعدلة يف املحور الرابع( :م�شكالت تتعلق باملعلم)
الفقرات الآتية -1 :يقلل من �أهمية الن�شاطات الرتبوية التي ت�شارك بها اللجان الطالبية يف
املدر�سة -2.ال يعط م�شكالت التح�صيل اهتماما كبريا -3.يتجنب مراعاة �أحا�سي�س الطلبة
وم�شاعره(.قبل التعديل)  ،وبعد التعديل  -1يقلل من �أهمية الن�شاطات الرتبوية التي ت�شارك
بها اللجان الطالبية يف املدر�سة -2.ال يعطي م�شكالت التح�صيل اهتماماً كبرياً -3.يتجنب
مراعاة �أحا�سي�س الطلبة وم�شاعرهم
كما مت التحقق من �صدق الأداة عن طريق ح�ساب معامل الفقرات بالدرجة الكلية
(االت�ساق الداخلي)
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الجدول ()2
معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور األول :مشكالت تتعلق بمدير المدرسة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

1

يعوق عقد الندوات الرتبوية التي يدعو �إليها املر�شد يف املدر�سة.

0.389

0.000

2

نادراً ما ي�سمح للطلبة باخلروج من غرفة ال�صف ملتابعة ق�ضاياهم الرتبوية عند املر�شد.

0.389

0.000

3

يعوق عمل املر�شد الرتبوي يف عملية التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لتقدمي اخلدمات
الإر�شادية للطلبة.

0.389

0.000

4

يحيل بع�ض الأعمال الإدارية �إىل املر�شد الرتبوي.

0.000 00.633

الرقم

العبارة

5

نادراً ما يدافع عن عمل املر�شد الرتبوي �أمام �أع�ضاء هيئة التدري�س ورئي�س ق�سم الإر�شاد
الرتبوي.

0.633

0.000

6

يعوق اللقاءات واالجتماعات الإر�شادية التي يدعو �إليها املر�شد يف املدر�سة.

0.633

0.000

7

قلة اهتمامه باخلطة ال�شهرية وال�سنوية التي يعدها املر�شد الرتبوي.

8
9
10

نادراً ما يح�رض اللقاءات التي يعقدها املر�شد مع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املدر�سة لتقييم
اخلطة ال�شهرية �أو ال�سنوية.
قلة اللقاءات الفردية التي يعقدها مدير املدر�سة مع املر�شد الرتبوي ملناق�شة �إجنازاته يف
املدر�سة.
يقلل من �أهمية الإر�شاد الرتبوي �أمام الطلبة و�أولياء الأمور.

 0.000 0.389 0.000 0.633 0.000 0.6330.000 0.784 -

 11نادراً ما يتيح املجال �أمام املر�شد لإعطاء ح�ص�ص التوجيه اجلماعي للطلبة.

0.000 0.984 -

 12نادراً ما ي�شجع الزيارات التبادلية بني املر�شدين الرتبويني يف املدار�س.

0.000 0.984 -

13

قلة املقاالت والن�رشات التي ي�صدرها مدير املدر�سة فيما يتعلق بالإر�شاد الرتبوي.

0.000 0.633 -

14

ال يعطي اهتماما كبرياً �أمام و�سائل الإعالم لدور املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

0.942

0.000

15

نادراً ما يطلع على �إجنازات عمل املر�شد يف املدر�سة.

0.389

0.000

16

يتدخل يف احلاالت الفردية التي يتابعها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

0.784

0.000

17

قلة اهتمامه ب�رسية عمل املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

0.633

0.000

18

يقلل من �أهمية الإر�شاد اجلماعي الذي يقوم به املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

0.984

0.000
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معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الثاني :مشكالت تتعلق بالطالب

الرقم

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

العبارة

1

قلة االهتمام الذي يوليه الطالب لأهداف الإر�شاد الرتبوي يف املدر�سة.

0.984

0.000

2

عدم احرتام الطالب مواعيد جل�سات الإر�شاد الفردي مع املر�شد الرتبوي.

0.942

0.000

3

يقلل من عمل املر�شد الرتبوي �أمام زمالئه.

0.942

0.000

4

يتغيب عن االجتماعات التي يعقدها املر�شد مع الطلبة.

0.389

0.000

5

نادراً ما يقر�أ الن�رشات الإر�شادية التي ي�صدرها املر�شد الرتبوي.

0.784

0.000

6

نادراً ما ي�شارك يف اللجان الإر�شادية التي ي�شكلها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

0.984 -

0.000

7

نادراً ما ي�شارك يف الندوات الإر�شادية التي يدعو �إليها املر�شد الرتبوي.

0.389

0.000

8

ال ي�شارك يف املقاالت والن�رشات التي يكلفه بها املر�شد الرتبوي.

0.984

0.000

9

ميتنع عن الإف�صاح عن تقدمي املعلومات اخلا�صة مب�شكلته.

0.984

0.000

0.942

0.000

 10تخوف الطالب من متابعة ق�ضاياه الرتبوية مع املر�شد الرتبوي من الإدارة املدر�سية.

معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الثالث :مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي

الرقم

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

العبارة

1

قلة م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف عقد الندوات الرتبوية الإر�شادية.

0.784

0.00

2

قلة ح�ضور �أهايل الطلبة للندوات التي تعقد يف املدر�سة.

0.784

0.00

3

عدم متابعة �أولياء الأمور املر�شد الرتبوي يف ق�ضايا �أبنائهم يف املدر�سة.

0.389

0.00

4

قلة م�شاركة �أولياء الأمور يف االجتماعات التي يدعو �إليها املر�شد.

0.389

0.00

5

�ضعف الإعالم الفل�سطيني يف متابعة �أهمية دور املر�شد الرتبوي.

0.984 -

0.00

6

تقليل �أولياء الأمور من دور اخلدمات الإر�شادية التي يقدمها املر�شد الرتبوي يف
املدر�سة.

0.633

0.00

معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الرابع :مشكالت تتعلق بالمعلم

الرقم

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

العبارة

1

نادراً ما يحيل احلاالت امل�ستع�صية التي تظهر عند الطلبة �إىل املر�شد الرتبوي يف
املدر�سة.

0.784 -

0.00

2

يقلل من �أهمية الن�شاطات الرتبوية التي ت�شارك بها اللجان الطالبية يف املدر�سة.

0.633 -

0.00

3

يقلل من �أهمية العالقات االيجابية بني الطالب واملر�شد الرتبوي.

0.984

0.00
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الرقم

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

العبارة

4

قلة اهتماماته ملراعاة احتياجات الطلبة داخل غرفة ال�صف.

5

نادراً ما ي�ساعد الطلبة على التكيف ال�سليم مع �أنف�سهم.

6

يقلل من �أهمية روح التعاون والعمل اجلماعي يف نفو�س الطلبة.

0.131

7

يقلل من �أهمية اهتمامات وقدرات الطلبة يف ال�صف.

0.633

0.00

8

ال يعطي م�شكالت التح�صيل اهتماماً كبرياً.

0.389

0.00

9

يتجنب مراعاة �أحا�سي�س الطلبة وم�شاعرهم.

0.784 -

0.00

 10يبتعد عن تو�ضيح العالقة بني املادة التي يدر�سها والتخ�ص�صات اجلامعية.

0.660

0.00

 11نادراً ما يتعاون مع املر�شد الرتبوي يف ت�شخي�ص م�شكالت الطلبة.

0.784

0.00

0.942

0.00

0.984 -

0.00

 14ال يطلع املر�شد الرتبوي على �أ�سماء الطلبة املتفوقني واملوهوبني من �أجل رعايتهم.

0.633

0.00

 15يقلل من �أهمية االجتماعات التي يعقدها املر�شد يف املدر�سة مع املعلمني.

0.984

0.00

 16ال ي�شارك املر�شد الرتبوي يف االجتماعات التي يدعو �إليها.

0.988

0.00

 17ينتقد دور املر�شد الرتبوي �أمام الإدارة املدر�سية.

0.633

0.00

0.984 -

0.00

0.389 -

0.00

0.984

0.00

0.784 -

0.00

0.660

0.00

0.784

0.00

ال يطلع املر�شد الرتبوي على �أ�سماء الطلبة املت�أخرين درا�سياً ملتابعته حت�صيلهم
12
العلمي.
نادراً ما ي�شجع الطلبة على متابعة ح�ص�ص التوجيه اجلماعي التي يعقدها املر�شد
13
الرتبوي يف املدر�سة.

18
19
20
21
22

يقلل من �أهمية االجتماعات التي يعقدها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة مع �أولياء
الأمور.
يقلل من �أهمية دور املر�شد الرتبوي يف ا�صطحاب الطلبة �إىل اجلامعات واملعاهد
الفل�سطينية.
يتغيب عن اللقاءات واالجتماعات والندوات التي يعقدها املر�شد بحجة ان�شغاله
ب�أمور تربوية.
نادراً ما يتعاون مع املر�شد الرتبوي يف �إعداد اخلطط ال�شهرية وال�سنوية التي يعدها
املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.
يقلل من �أهمية الن�رشات والأبحاث واملقاالت التي ي�صدرها املر�شد الرتبوي يف
املدر�سة.

 23يهمل متابعة عمل اللجان الإر�شادية التي ي�شكلها املر�شد يف املدر�سة.
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معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمحور الخامس :مشكالت تتعلق بالمرشد التربوي

الرقم

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

العبارة

1

قلة ا�شتمال الدورات التدريبية على املهارات الأ�سا�سية يف عمل املر�شد الرتبوي.

0.788

0.00

2

قلة اهتمام ومتابعة املر�شد الرتبوي للم�ؤمترات التي تعقد حول الإر�شاد الرتبوي

0.839

0.00

3

قلة الوقت املتاح للمر�شد الرتبوي ملطالعة الكتب املتعلقة بالإر�شاد الرتبوي.

0.625

0.00

4

قلة املعرفة بكيفية �إجراء الأبحاث العلمية.

0.838 -

0.00

5

قلة الإمكانات املتاحة يف املدر�سة للقيام بالن�شاطات الإر�شادية.

0.224

0.00

6

قلة اخلربة يف طرق �إدارة جل�سة الإر�شاد الفردي.

0.838

0.00

7

�ضعف مهارة االت�صال والتوا�صل مع املجتمع املحلي.

0.726

0.00

8

�ضعف يف �إدارة املواعيد ملتابعة ق�ضايا الطلبة وم�شكالتهم.

0.224

0.00

9

ان�شغال املر�شد الرتبوي بالأعمال الكتابية املرهقة يف ال�سجالت وامللفات الإر�شادية.

0.838 -

0.00

 10عدم توافر غرفة خا�صة للمر�شد الرتبوي ملمار�سة عمله بحرية.

0.634 -

0.00

 11قلة امليزانية املحددة لن�شاطات املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

0.838

0.00

 12عدم توافر قاعة ملمار�سة الن�شاطات الإر�شادية يف املدر�سة.

0.839 -

0.00

0.224

0.00

� 13ضعف قدرة املر�شد الرتبوي يف ا�ستخدام وتف�سري االختيارات املهنية.

نالحظ �أن معظم فقرات الأداة كانت قوية االرتباط بالدرجة الكلية مما يدل على
االت�ساق الداخلي للأداة.
ثبات األداة:
طبقت على عينة ا�ستطالعية خارج عينة
حتقق الباحث من ثبات �أداة الدرا�سة بعد �أن ِّ
الدرا�سة مكونة من(  ( )18مر�شداً ومر�شدة با�ستخدام معامل الثبات كرونباخ �ألفا (�Cron
 ، )bach Alphaحيث بلغت قيمة الثبات الكلي ( ، )0.76وبذلك حظيت اال�ستبانة بدرجة
جيدة من الثبات ،وهذا املعامل منا�سب لإجراء الدرا�سة ،كما ح�سب معامل الثبات كرونباخ
�ألفا ب�شكل عام ،واملحاور ب�شكل خا�ص ،وكانت النتائج كما يف اجلدول (. )3
الجدول ()3
نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا للمحاور والدرجة الكلية

املحور
م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة

عدد الفقرات

عدد املبحوثني

معامل الثبات

18

18

0,74
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عدد الفقرات

عدد املبحوثني

معامل الثبات

املحور
م�شكالت تتعلق بالطالب

10

18

0.803

م�شكالت تتعلق باملجتمع املحلي

6

18

0,824

م�شكالت تتعلق باملعلم

23

18

0,758

م�شكالت تتعلق باملر�شد الرتبوي

13

18

0,562
0,76

الدرجة الكلية

خطوات الدراسة:
لقد �أجريت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
�1 .1إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية.
2 .2حتديد جمتمع الدرا�سة.
3 .3توزيع املقيا�س خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي .2013 -2012
4 .4تفريغ �إجابات �أفراد العينة وترميزها و�إدخالها �إىل احلا�سوب ،ومعاجلتها �إح�صائيا

با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ()SPSS

5 .5ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�شتها.

متغريات الدراسة
♦ ♦املتغريات امل�ستقلة الت�صنيفية
املتغريات الآتية:
1 .1اجلن�س وله م�ستويان :ذكر� ،أنثى
2 .2اخلربة :ولها ثالثة م�ستويات
 �أقل من ثالث �سنوات
 من � 6 -3سنوات
 �أكرث من � 6سنوات
3 .3التخ�ص�ص :وله خم�سة م�ستويات
 علم النف�س
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�إر�شاد نف�سي وتربوي



خدمة اجتماعية



علم اجتماع



�أخرى

♦ ♦املتغري التابع )Dependent variables( :ويتمثل يف ا�ستجابة �أفراد جمتمع
الدرا�سة على ا�ستبانة امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني.

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لتحليل
�إجابات جمتمع الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س الذي ن�صه:

ما درجة امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س
احلكومية مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني؟
ومن �أجل تف�سري النتائج �أعتمد امليزان الآتي:


 %36 -000قليلة جداً



  %51 -%36.1قليلة



  %67.8 -%51.1متو�سطة



 %83.3 -%67.8كبرية



  %100 -%83.3كبرية جداً

خال�صة النتائج وترتيب الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستجابات:
يو�ضح اجلدول الآتي ترتيب املحاور لدرجة امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني
يف املدار�س احلكومية مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين �أنف�سهم
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الجدول ()4
ترتيب محاور األداة

املتو�سط احل�سابي

الن�سبة املئوية

االنحراف املعياري

الدرجة

املحور
م�شكالت تتعلق باملجتمع املحلي

3.20

61.4

0.49

متو�سطة

م�شكالت تتعلق باملر�شد الرتبوي

3.07

51.8

0.40

متو�سطة

م�شكالت تتعلق باملعلم

2.59

42

0.24

قليلة

م�شكالت تتعلق بالطالب

2.10

28

0.54

قليلة جداً

م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة

1.40

47

0.27

قليلة

2.47

49.4

0.18

قليلة

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول (� )4أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للم�شكالت ( )2.47بن�سبة
( )%49.4وهي ن�سبة قليلة.

النتائج املتعلقة باملحور الأول (م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة)
حللت فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملحور الأول ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور األول
(مشكالت تتعلق بمدير المدرسة)

الرقم
4

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة
يحيل بع�ض الأعمال الإدارية �إىل املر�شد الرتبوي.

نادراً ما يدافع عن عمل املر�شد الرتبوي �أمام �أع�ضاء هيئة التدري�س
5
ورئي�س ق�سم الإر�شاد الرتبوي.
قلة املقاالت والن�رشات التي ي�صدرها مدير املدر�سة فيما يتعلق
13
بالإر�شاد الرتبوي.
نادراً ما ي�سمح للطلبة باخلروج من غرفة ال�صف ملتابعة ق�ضاياهم
2
الرتبوية عند املر�شد.
ال يعطي اهتماما كبرياً �أمام و�سائل الإعالم لدور املر�شد الرتبوي يف
14
املدر�سة.
 16يتدخل يف احلاالت الفردية التي يتابعها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.
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الدرجة

2.34

46.8

0.48

قليلة

2.02

40.4

1.44

قليلة

1.98

39.6

0.85

قليلة

1.68

33.6

0.96

قليلة جداً

1.64

32.8

0.49

قليلة جداً

1.64

32.8

0.49

قليلة جداً
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الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

نادراً ما يتيح املجال �أمام املر�شد لإعطاء ح�ص�ص التوجيه اجلماعي
11
للطلبة.
يعوق اللقاءات واالجتماعات الإر�شادية التي يدعو �إليها املر�شد يف
6
املدر�سة.
قلة اللقاءات الفردية التي يعقدها مدير املدر�سة مع املر�شد الرتبوي
9
ملناق�شة �إجنازاته يف املدر�سة.

الدرجة

1.34

26.8

0.48

قليلة جداً

1.30

26

0.46

قليلة جداً

1.30

26

0.46

قليلة جداً

 10يقلل من �أهمية الإر�شاد الرتبوي �أمام الطلبة و�أولياء الأمور.

1.30

26

0.46

قليلة جداً

 12نادراً ما ي�شجع الزيارات التبادلية بني املر�شدين الرتبويني يف املدار�س.

1.30

26

0.46

قليلة جداً

 17قلة اهتمامه ب�رسية عمل املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

1.30

26

0.46

قليلة جداً

1

يعوق عقد الندوات الرتبوية التي يدعو �إليها املر�شد يف املدر�سة.

1.00

20

0.00

قليلة جداً

3

يعوق عمل املر�شد الرتبوي يف عملية التن�سيق مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي لتقدمي اخلدمات الإر�شادية للطلبة.

1.00

20

0.00

قليلة جداً

7

قلة اهتمامه باخلطة ال�شهرية وال�سنوية التي يعدها املر�شد الرتبوي.

1.00

20

0.00

قليلة جداً

8

نادراً ما يح�رض اللقاءات التي يعقدها املر�شد مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف املدر�سة لتقييم اخلطة ال�شهرية �أو ال�سنوية.

1.00

20

0.00

 15نادراً ما يطلع على �إجنازات عمل املر�شد يف املدر�سة.

1.00

20

0.00

قليلة جداً

يقلل من �أهمية الإر�شاد اجلماعي الذي يقوم به املر�شد الرتبوي يف
18
املدر�سة.

1.00

20

0.00

قليلة جداً

1.40

28

0.27

قليلة جداً «

الدرجة الكلية

قليلة جداً

أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

كانت الن�سبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�شكالت التي تتعلق مبدير املدر�سة هي
( )%28وهي درجة قليلة جداً ،وكانت �أدنى متو�سطات للفقرات ذات الأرقام,7 ,3 ,1( :
 ، )18 ,15 ,8ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن مديري املدار�س يعملون بكل جدية لرفع م�ستوى
اخلدمات الإر�شادية يف املدر�سة ،وذلك من خالل تقدمي الت�سهيالت الالزمة كافة لإجناح
العملية الإر�شادية يف املدر�سة من خالل :ت�سهيل عقد الندوات الرتبوية ،وت�سهيل تن�سيق
املر�شد الرتبوي مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي لتقدمي خدمات الإر�شاد الرتبوي ،واهتمامه
باخلطة ال�شهرية وال�سنوية التي يعدها املر�شد وتقوميها ،و�إطالعه على �إجنازات املر�شد
الرتبوي ،وي�شيد بالإر�شاد اجلماعي الذي يقوم به املر�شد ،وقد يعود ذلك �إىل �أن مديري
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املدار�س �أ�شخا�ص تربويون تلقوا تعليماً وتدريباً يف مواد الرتبية والتعليم ،وبخا�صة الإر�شاد
الرتبوي ،كما �أنهم يعملون يف امليدان (املدر�سة)  ،ويدركون امل�شكالت الرتبوية ،ويعملون
على تذليلها بالتعاون مع املر�شد الرتبوي ،ويعزو الباحث ذلك �إىل املتابعة امل�ستمرة من
قبل رئي�س ق�سم الإر�شاد يف املديرية وم�رشف الإر�شاد يف تذليل امل�شكالت التي يعاين منها
املر�شد الرتبوي يف املدر�سة بالتعاون مع مدير املدر�سة؛ حتى يقوم املر�شد بعمله على �أكمل
وجه ،وتتفق هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى
�أداء املر�شد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الثانوية يف مدار�س مديريتي جنني وقباطيه
كان كبرياً على امل�ستوى الكلي للمجاالت الأربعة ،وتتعار�ض مع درا�سة عو�ض ()2003
التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباطيه �ضعيفة بني اجتاهات مديري املدار�س احلكومية
نحو الإر�شاد و�أداء املر�شدين الرتبويني ،وتتعار�ض مع درا�سة ( )Chandler, 2002التي
�أ�شارت �إىل �أنه ال بد �أن يتمتع املر�شد الرتبوي بالقدرة على حل امل�شكالت وعلى االت�صال
اجليد مع الأفراد.

النتائج املتعلقة باملحور الثاين (م�شكالت تتعلق بالطالب)
حللت فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملحور الثاين ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثاني
(مشكالت تتعلق بالطالب)

الرقم
8

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة
ال ي�شارك يف املقاالت والن�رشات التي يكلفه بها املر�شد الرتبوي.

الدرجة

2.73

54.6

0.97

متو�سطة

2.39

47.8

1.30

قليلة

2.36

47.2

0.49

قليلة

1

قلة االهتمام الذي يوليه الطالب لأهداف الإر�شاد الرتبوي يف املدر�سة.

2.07

41.4

0.82

قليلة

7

نادراً ما ي�شارك يف الندوات الإر�شادية التي يدعو �إليها املر�شد الرتبوي.

2.07

41.4

0.82

قليلة

3

يقلل من عمل املر�شد الرتبوي �أمام زمالئه.

2.02

40.4

0.85

قليلة

5

نادراً ما يقر�أ الن�رشات الإر�شادية التي ي�صدرها املر�شد الرتبوي.

2.00

40

0.00

قليلة

9

ميتنع عن الإف�صاح عن تقدمي املعلومات اخلا�صة مب�شكلته.

2.00

40

0.00

قليلة

تخوف الطالب من متابعة ق�ضاياه الرتبوية مع املر�شد الرتبوي من
10
الإدارة املدر�سية.
نادراً ما ي�شارك يف اللجان الإر�شادية التي ي�شكلها املر�شد الرتبوي يف
6
املدر�سة.
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الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

الدرجة

4

يتغيب عن االجتماعات التي يعقدها املر�شد مع الطلبة.

1.70

34

0.46

قليلة جداً

2

عدم احرتام الطالب مواعيد جل�سات الإر�شاد الفردي مع املر�شد الرتبوي.

1.66

33.2

0.48

قليلة جداً

2.10

42

42

قليلة

الدرجة الكلية
أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات

كانت الن�سبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�شكالت التي تتعلق بالطالب هي)%42( :
 ،وهي درجة قليلة ،و�أن �أكرث امل�شكالت هي( :ال ي�شارك يف املقاالت والن�رشات التي يكلفه
بها املر�شد الرتبوي) بن�سبة ( ، )%54.6ويعزو الباحث ذلك �إىل قلة الوقت املتاح للطالب
للم�شاركة يف املقاالت والن�شاطات ،ولعدم وجود وقت فراغ يف املدر�سة لكتابة الطالب
املقاالت والن�رشات ،وقلة معرفة الطالب مبجاالت الإر�شاد الرتبوي. ،وتتعار�ض الدرا�سة
جزئياً مع درا�سة ( )Ghilan, 2000التي �أ�شارت �إىل اعتبار الطلبة دور املر�شد الرتبوي
باملتو�سط �إىل فوق املتو�سط ،،وقد كانت �أقل امل�شكالت( :عدم احرتام الطالب مواعيد جل�سات
الإر�شاد الفردي مع املر�شد الرتبوي) بن�سبة ( ، )%33.2ويعزو الباحث ذلك �إىل التن�سيق
امل�سبق بني مدير املدر�سة واملر�شد الرتبوي يف عقد جل�سات الإر�شاد الفردي مع الطالب.

النتائج املتعلقة باملحور الثالث (م�شكالت تتعلق باملجتمع املحلي)
حللت فقرات اال�ستبانة باملحور الثالث ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثالث
(مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي)

الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

الدرجة

5

�ضعف الإعالم الفل�سطيني يف متابعة �أهمية دور املر�شد الرتبوي.

3.66

73.2

0.48

كبرية

2

قلة ح�ضور �أهايل الطلبة الندوات التي تعقد يف املدر�سة.

3.36

67.2

0.49

متو�سطة

3

عدم متابعة �أولياء الأمور املر�شد الرتبوي يف ق�ضايا �أبنائهم يف املدر�سة.

3.07

61.4

0.82

متو�سطة

4

قلة م�شاركة �أولياء الأمور يف االجتماعات التي يدعو �إليها املر�شد.

3.07

61.4

0.82

متو�سطة
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الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

الدرجة

6

تقليل �أولياء الأمور من دور اخلدمات الإر�شادية التي يقدمها املر�شد
الرتبوي يف املدر�سة.

3.02

60.4

0.85

متو�سطة

1

قلة م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف عقد الندوات الرتبوية الإر�شادية.

3.00

60

0.00

متو�سطة

3.20

64

64

متو�سطة

الدرجة الكلية
أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات

كانت الن�سبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�شكالت التي تتعلق باملجتمع املحلي
هي )%64( :وهي درجة متو�سطة ،و�أكرث امل�شكالت بروزاً هي�( :ضعف الإعالم الفل�سطيني
يف متابعة �أهمية دور املر�شد الرتبوي) بن�سبة ( ، )%73.2ويعزو الباحث ذلك �إىل �ضعف
التن�سيق والإجراءات الإدارية املتبعة يف املدار�س مع مديرية الرتبية لتغطية ن�شاطات
الإر�شاد الرتبوي كافة يف املدار�س ،وكذلك قلة التوعية الإر�شادية بدور املر�شد يف املجتمع
الفل�سطيني من قبل املر�شدين الرتبويني ،يليها فقرة( :قلة ح�ضور �أهايل الطلبة للندوات التي
تعقد يف املدر�سة) بن�سبة ( ، )%67.2ويعزو الباحث ذلك �إىل ان�شغال الأهايل ب�أعمالهم،
و�إىل قلة تناول الندوات موا�ضيع تهم الأهايل يف العملية الرتبوية ،خا�صة معاجلة �ضعف
التح�صيل والتعامل مع الأبناء ،وتركيزها على التلقني واتباع الأوامر ،وتتفق هذه الدرا�سة
جزئياً مع درا�سة جا�سم ( )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود وعي عن دور الإر�شاد الرتبوي
ومدى ت�أثريه على املجتمع ب�شكل عام ،و�أن هناك �ضعفاً بني العالقة التي تربط املر�شد
ب�أولياء الأمور ،وتتفق جزئياً مع درا�سة �آل عارم ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت
تتعلق ب�أولياء الأمور ،وقد كانت �أقل امل�شكالت هي( :قلة م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي يف عقد الندوات الرتبوية الإر�شادية) .بن�سبة ( ، )% 60ويعزو الباحث ذلك �إىل اهتمام
م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي بتغطية اخلدمات الرتبوية وال�صحية والإر�شادية للمدار�س و�أداء
دور فعال يف �إبراز خدماتها.

النتائج املتعلقة باملحور الرابع (م�شكالت تتعلق باملعلم)
حللت فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملحور الرابع ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
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الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المجال الرابع
(مشكالت تتعلق بالمعلم)

الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

الدرجة

9

يتجنب مراعاة �أحا�سي�س الطلبة وم�شاعرهم.

3.70

74

0.46

كبرية

7

يقلل من �أهمية اهتمامات وقدرات الطلبة يف ال�صف.

3.66

73.2

0.48

كبرية

4

قلة اهتماماته ملراعاة احتياجات الطلبة داخل غرفة ال�صف.

3.02

60.4

0.85

متو�سطة

5

نادراً ما ي�ساعد الطلبة على التكيف ال�سليم مع �أنف�سهم.

3.02

60.4

0.85

متو�سطة

يبتعد عن تو�ضيح العالقة بني املادة التي يدر�سها والتخ�ص�صات
10
اجلامعية.

3.00

60

0.00

متو�سطة

 11نادراً ما يتعاون مع املر�شد الرتبوي يف ت�شخي�ص م�شكالت الطلبة.

3.00

60

0.00

متو�سطة

ال يطلع املر�شد الرتبوي على �أ�سماء الطلبة املت�أخرين درا�سياً ملتابعته
12
حت�صيلهم العلمي.

2.98

59.6

0.85

متو�سطة

يقلل من �أهمية العالقات االيجابية بني الطالب واملر�شد الرتبوي.

2.73

54.6

0.97

متو�سطة

2.73

54.6

0.97

متو�سطة

2.68

53.6

1.29

متو�سطة

2.66

53.2

0.48

متو�سطة

يقلل من �أهمية روح التعاون والعمل اجلماعي يف نفو�س الطلبة.

2.66

53.2

0.48

متو�سطة

يقلل من �أهمية دور املر�شد الرتبوي يف ا�صطحاب الطلبة �إىل اجلامعات
19
واملعاهد الفل�سطينية.

2.66

53.2

0.48

متو�سطة

2.64

52.8

0.49

متو�سطة

2.36

47.2

0.49

قليلة

2.30

46

0.46

قليلة

 16ال ي�شارك املر�شد الرتبوي يف االجتماعات التي يدعو �إليها.

2.30

46

0.46

قليلة

 17ينتقد دور املر�شد الرتبوي �أمام الإدارة املدر�سية.

2.05

41

0.81

قليلة

3

يقلل من �أهمية االجتماعات التي يعقدها املر�شد يف املدر�سة مع
15
املعلمني.
يقلل من �أهمية الن�رشات والأبحاث واملقاالت التي ي�صدرها املر�شد
22
الرتبوي يف املدر�سة.
يقلل من �أهمية الن�شاطات الرتبوية التي ت�شارك بها اللجان الطالبية
2
يف املدر�سة.
6

8

ال يعطي م�شكالت التح�صيل اهتماماً كبرياً.

ال يطلع املر�شد الرتبوي على �أ�سماء الطلبة املتفوقني واملوهوبني من
14
�أجل رعايتهم.
نادراً ما ي�شجع الطلبة على متابعة ح�ص�ص التوجيه اجلماعي التي
13
يعقدها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.
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الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

 23يهمل متابعة عمل اللجان الإر�شادية التي ي�شكلها املر�شد يف املدر�سة.
يتغيب عن اللقاءات واالجتماعات والندوات التي يعقدها املر�شد بحجة
20
ان�شغاله ب�أمور تربوية.
نادراً ما يتعاون مع املر�شد الرتبوي يف �إعداد اخلطط ال�شهرية وال�سنوية
21
التي يعدها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.
يقلل من �أهمية االجتماعات التي يعقدها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة
18
مع �أولياء الأمور.
نادراً ما يحيل احلاالت امل�ستع�صية التي تظهر عند الطلبة �إىل املر�شد
1
الرتبوي يف املدر�سة.
الدرجة الكلية

الدرجة

2.02

40.4

0.85

2.00

40

0.00

قليلة

2.00

40

0.00

قليلة

1.70

34

0.46

قليلة جداً

1.64

32.8

0.49

قليلة جداً

2.59

51.8

قليلة

أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

كانت الن�سبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�شكالت التي تتعلق باملعلم هي)%51.8( :
وهي درجة قليلة ،و�أن �أكرث امل�شكالت كانت( :يتجنب مراعاة �أحا�سي�س الطلبة وم�شاعرهم)
بن�سبة ( ، )%74يليها فقرة( :يقلل من �أهمية اهتمامات الطلبة وقدراتهم يف ال�صف) بن�سبة
( ، )%73.2ويعزو الباحث ذلك �إىل تركيز املعلم على التح�صيل الدرا�سي يف املدر�سة �أكرث
من اجلوانب النف�سية (امل�شاعر والأحا�سي�س) واالجتماعية ،و�إىل اهتمامه بالواجبات امللقاة
على عاتقة يف املدر�سة ،ورمبا يعود ذلك �إىل تركيز املعلم على التفكري التجميعي �أكرث من
تركيزه على التفكري الت�شعبي ،ما يقلل من قدرات التفكري العلمي عند الطلبة ،كما يعود
ذلك �إىل قلة الدورات والندوات الإر�شادية التي يح�رضها املعلم ،والتي تتناول طرق مراعاة
الفروق الفردية ،وتتعار�ض هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة العاجز ( )2001التي �أ�شارت �إىل
وجود م�شكالت تتعلق بالإدارة التدري�سية ،وتتعار�ض مع درا�سة ( )Ghilan, 2000التي
اعترب فيها املعلمون دور املر�شد باملتو�سط �إىل فوق املتو�سط ،وقد كانت �أقل امل�شكالت:
(نادراً ما يحيل احلاالت امل�ستع�صية التي تظهر عند الطلبة �إىل املر�شد الرتبوي يف املدر�سة)
بن�سبة ( ، )% 32.8ويعزو الباحث ذلك �إىل قدرة املر�شد الرتبوي على متابعتها ب�سبب تفرغه
لهذه املهمة يف املدر�سة ،وقد يعود ذلك �إىل مقدرة املعلم على متابعة احلاالت امل�ستع�صية
بالتعاون مع املر�شد الرتبوي ومعاجلتها.

النتائج املتعلقة باملحور اخلام�س (م�شكالت تتعلق باملر�شد الرتبوي)
حللت فقرات اال�ستبانة املتعلقة باملحور اخلام�س ،واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الخامس
(مشكالت تتعلق بالمرشد التربوي)

الرقم

املتو�سط الن�سبة االنحراف
احل�سابي املئوية املعياري

العبارة

 11قلة امليزانية املحددة لن�شاطات املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.

الدرجة

4.41

88.2

0.92

كبرية جداً

4

قلة املعرفة بكيفية �إجراء الأبحاث العلمية.

3.73

74.6

0.97

كبرية

9

ان�شغال املر�شد الرتبوي بالأعمال الكتابية املرهقة يف ال�سجالت
وامللفات الإر�شادية.

3.73

74.6

0.97

كبرية

5

قلة الإمكانات املتاحة يف املدر�سة للقيام بالن�شاطات الإر�شادية.

3.43

68.6

1.26

كبرية

3.39

67.8

1.30

متو�سطة

1

قلة ا�شتمال الدورات التدريبية على املهارات الأ�سا�سية يف عمل املر�شد
الرتبوي.

3.07

61.4

0.82

متو�سطة

8

�ضعف يف �إدارة املواعيد ملتابعة ق�ضايا الطلبة وم�شكالتهم.

3.02

60.4

1.44

متو�سطة

2.89

57.8

1.02

متو�سطة

3

قلة الوقت املتاح للمر�شد الرتبوي ملطالعة الكتب املتعلقة بالإر�شاد
الرتبوي.

2.70

54

0.46

متو�سطة

6

قلة اخلربة يف طرق �إدارة جل�سة الإر�شاد الفردي.

2.70

54

0.46

متو�سطة

7

�ضعف مهارة االت�صال والتوا�صل مع املجتمع املحلي.

2.64

52.8

0.49

متو�سطة

2

قلة اهتمام ومتابعة املر�شد الرتبوي للم�ؤمترات التي تعقد حول
الإر�شاد الرتبوي

2.27

45.4

0.97

قليلة

 10عدم توافر غرفة خا�صة للمر�شد الرتبوي ملمار�سة عمله بحرية.

1.98

39.6

0.85

قليلة

3.07

61.4

0.40

متو�سطة

 12عدم توافر قاعة ملمار�سة الن�شاطات الإر�شادية يف املدر�سة.

� 13ضعف قدرة املر�شد الرتبوي يف ا�ستخدام وتف�سري االختيارات املهنية.

الدرجة الكلية
أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

كانت الن�سبة فيما يتعلق بالدرجة الكلية للم�شكالت التي تتعلق باملر�شد هي)%61.4( :
 ،وهي درجة متو�سطة ،و�أن �أكرث امل�شكالت( :قلة امليزانية املحددة لن�شاطات املر�شد
الرتبوي يف املدر�سة) .بن�سبة ( ، )% 88.2ويعزو الباحث ذلك �إىل قلة التخطيط امل�سبق
لق�سم الإر�شاد الرتبوي يف ر�صد امليزانية الالزمة لعمل الأن�شطة الإر�شادية يف املدار�س،
ورمبا يعود �إىل �ضعف الإمكانات املادية يف املدار�س لتنفيذ ن�شاطات حتتاج �إىل مبالغ
ترهق امليزانية ،وت�ؤثر على باقي الن�شاطات املدر�سية ،ويليها فقرة( :قلة املعرفة بكيفية
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�إجراء الأبحاث العلمية) بن�سبة ( ، )%74.6ويعزو الباحث ذلك �إىل تركيز الدورات التدريبية
للمر�شد على النواحي النظرية �أكرث من العملية ،و�إىل قلة الت�شجيع لعمل فريق بحثي من
قبل املر�شدين لعمل �أبحاث علمية ،الإ�ضافة �إىل �ضعف مهارات املر�شدين الرتبويني يف
الأبحاث العلمية ،ثم يليها فقرة( :ان�شغال املر�شد الرتبوي بالأعمال الكتابية املرهقة يف
ال�سجالت وامللفات الإر�شادية) بن�سبة ( ، )% 74.6ويعزو الباحث ذلك �إىل تركيز م�رشف
الإر�شاد الرتبوي على الأمور الكتابية �أكرث من النواحي الفنية يف عمل املر�شد الرتبوي
يف معاجلة احلاالت الفردية والإر�شاد اجلماعي والتوجيه اجلماعي ، )....ويليها فقرة( :قلة
الإمكانات املتاحة يف املدر�سة للقيام بالن�شاطات الإر�شادية) بن�سبة ( ، )% 68.6ويعزو
الباحث ذلك �إىل الإجراءات الإدارية يف القيام ب�أي ن�شاط �إر�شادي يف املدر�سة ،الأمر الذي
ي�أخذ وقتاً طويالً للموافقة عليه� ،إ�ضافة �إىل قلة اخلربة واملقدرة لدى املر�شد على �إقامة مثل
هذه الأن�شطة ،وقلة الدعم املادي لإقامة مثل هذه الأن�شطة ،وقلة توافر الن�رشات واملراجع
املتنوعة امل�ساعدة يف قيام املر�شد بهذه الأن�شطة ،وتتفق هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة �آل
عارم ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت مادية تعوق عمل املر�شد الرتبوي ،كما تتفق
هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة الكرنز ( )2001التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني �أدوارهم بدرجة متو�سطة ،ولكنها تتعار�ض جزئياً مع درا�سة ()Doris.2001
التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين الرتبويني غري را�ضني عن الوظيفة؛ لأنهم ي�شعرون بال�ضغط
والتوتر ،كما تتعار�ض هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �إىل �أن
م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي كان كبرياً على امل�ستوى الكلي للمجاالت ،وتتعار�ض مع درا�سة
( )Termaat, 2000التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين الرتبويني يقومون ب�أدوارهم الإر�شادية
وي�ستغلون  %46من وقتهم يف الإر�شاد ،و %17يف اال�ست�شارة ،وقد كانت �أقل امل�شكالت:
(عدم توافر غرفة خا�صة للمر�شد الرتبوي ملمار�سة عمله بحرية) بن�سبة (،)%39.6
ويعزو الباحث ذلك �إىل اهتمام ق�سم الإر�شاد الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
ومديرية الرتبية بتوفري غرفة خا�صة لكل مر�شد تقريباً ،وذلك من خالل الدعم اخلارجي
من (م�ؤ�س�سات املجتمع ،والدول املانحة) .وتتعار�ض هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة جا�سم
( )2011التي �أ�شارت �إىل عدم تخ�صي�ص غرفة للمر�شد الرتبوي.
◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�صه:

هل تختلف امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س
احلكومية مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني باختالف
متغري اجلن�س؟
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ولفح�ص ال�س�ؤال الأول ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية ،وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
الجدول ()10
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتغير الجنس.

املجال
م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة
م�شكالت تتعلق بالطالب
م�شكالت تتعلق باملجتمع
املحلي
م�شكالت تتعلق باملعلم
م�شكالت تتعلق باملر�شد
الرتبوي
الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

الدرجة

ذكر

22

1.38

27.6

0.26

قليلة جداً

�أنثى

22

1.41

28.2

0.28

قليلة جداً

ذكر

22

2.10

42

0.54

قليلة

�أنثى

22

2.10

42

0.54

قليلة

ذكر

22

3.20

64

0.49

متو�سطة

�أنثى

22

3.20

64

0.49

متو�سطة

ذكر

22

2.60

52

0.23

متو�سطة

�أنثى

22

2.57

51.4

0.25

متو�سطة

ذكر

22

3.02

60.4

0.43

متو�سطة

�أنثى

22

3.12

62.4

0.36

متو�سطة

ذكر

22

2.47

49.4

0.19

قليلة

�أنثى

22

2.48

49.6

0.18

قليلة

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )10إىل �أنه ال يوجد فروق يف املتو�سطات
احل�سابية للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني تعزى ملتغري اجلن�س ،ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أن املر�شدين واملر�شدات يعملون يف الوظيفة نف�سها ،ويدركون �أهمية دورهم يف
العمل الإر�شادي وما يقدمونه من خدمات تربوية و�إر�شادية ،وتعاملهم با�ستمرار مع مدير
املدر�سة ،واملعلم ،والطالب ،واملجتمع؛ لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الإر�شادية للطلبة ،ويرى
الباحث �أن الظروف ال�صعبة التي يعي�شها الطلبة جراء ممار�سات االحتالل توجب على
املر�شد الرتبوي تخطي جميع ال�صعاب وامل�شكالت لتقدمي خدماته الإر�شادية للطلبة ،وتتفق
هذه الدرا�سة جزئياً مع درا�سة الربديني ( )2006التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى �إىل اجلن�س ،وتتفق مع درا�سة العاجز ( )2001التي �أ�شارت �إىل �أنه ال
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يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات امل�شكالت لدى املر�شدين تعزى �إىل متغري
اجلن�س ،وتتفق مع درا�سة الكرنز ( )2001التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين يقومون ب�أدوارهم
بغ�ض النظر عن اجلن�س ،وتتعار�ض مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �إىل �أن �أداء
املر�شد الرتبوي عند الإناث �أعلى من م�ستوى �أدائه عند الذكور.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ن�صه:
هل تختلف امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية مبحافظة
بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني باختالف متغري التخ�ص�ص؟
ولفح�ص ال�س�ؤال الثاين ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية ،وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
الجدول ()11
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتغير التخصص

املجال
م�شكالت تتعلق مبدير
املدر�سة

م�شكالت تتعلق
بالطالب

م�شكالت تتعلق
باملجتمع املحلي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

االنحراف املعياري

الدرجة

علم نف�س

9

1.48

29.6

0.25

قليلة جداً

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

1.41

28.2

0.32

قليلة جداً

خدمة اجتماعية

23

1.38

27.6

0.27

قليلة جداً

علم اجتماع

8

1.32

26.4

0.29

قليلة جداً

علم نف�س

9

1.94

38.8

0.49

قليلة

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

2.07

41.4

0.64

قليلة

خدمة اجتماعية

23

2.13

42.6

0.55

قليلة

علم اجتماع

8

2.25

45

0.59

قليلة

علم نف�س

9

3.06

61.2

0.44

متو�سطة

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

3.17

63.4

0.58

متو�سطة

خدمة اجتماعية

23

3.22

64.4

0.50

متو�سطة

علم اجتماع

8

3.33

66.6

0.53

متو�سطة

التخ�ص�ص

240

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )5نيسان 2014

املجال

م�شكالت تتعلق
باملعلم

م�شكالت تتعلق
باملر�شد الرتبوي

الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

االنحراف املعياري

الدرجة

علم نف�س

9

2.52

50.4

0.23

قليلة

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

2.58

51.6

0.28

متو�سطة

خدمة اجتماعية

23

2.60

52

0.24

متو�سطة

علم اجتماع

8

2.65

53

0.25

متو�سطة

علم نف�س

9

3.01

60.2

0.39

متو�سطة

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

3.08

61.6

0.43

متو�سطة

خدمة اجتماعية

23

3.07

61.4

0.42

متو�سطة

علم اجتماع

8

3.13

62.6

0.44

متو�سطة

علم نف�س

9

2.30

46

0.16

قليلة

�إر�شاد نف�سي وتربوي

3

2.35

47

0.21

قليلة

خدمة اجتماعية

23

2.36

47.2

0.19

قليلة

علم اجتماع

8

2.40

48

0.20

قليلة

التخ�ص�ص

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )11إىل �أنه يوجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية مبحافظة
بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح علم االجتماع،
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن املر�شدين واملر�شدات ذوي التخ�ص�صات الأخرى ال يتلقون
التدريب الكايف يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،و�أن جل تركيزهم يف الدرا�سة على
النواحي النظرية ،كما �أن الدورات التي يتلقونها تركز كثرياً على النواحي النظرية ،وتهمل
تطبيق املهارات الإر�شادية ،يف حني نرى تفوق تخ�ص�ص علم االجتماع لكونه قد تلقى
تدريباً ميدانياً يف اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل ما يتلقاه من تدريب يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات
على ما يقارب (� )120ساعة تدريبية ،الأمر الذي �أك�سبه مهارة فنية يف النجاح يف �أداء
دوره ،وتخطي امل�شكالت وال�صعوبات يف عمله ،وتتفق هذه الدرا�سة جزئيا مع درا�سة �آل
عارم ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات
عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ،ولكنها تتعار�ض مع درا�سة الكرنز ( )2001التي
�أ�شارت �إىل �أن املر�شدين يقومون ب�أدوارهم بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص.
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◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ن�صه:

هل تختلف امل�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س
احلكومية مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني باختالف
متغري اخلربة؟

ولفح�ص ال�س�ؤال الثالث ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية ،وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
الجدول ()12
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتغير الخبرة.

املجال
م�شكالت تتعلق مبدير املدر�سة

م�شكالت تتعلق بالطالب
م�شكالت تتعلق باملجتمع
املحلي

م�شكالت تتعلق باملعلم

م�شكالت تتعلق باملر�شد
الرتبوي

الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

الدرجة

�أقل من ثالث �سنوات

2

1.36

27.2

0.43

قليلة جداً

من � 6 -3سنوات

12

1.31

26.2

0.27

قليلة جداً

�أكرث من � 6سنوات

30

1.43

28.6

0.26

قليلة جداً

�أقل من ثالث �سنوات

2

2.25

45

0.78

قليلة

من � 6 -3سنوات

12

2.25

45

0.57

قليلة

�أكرث من � 6سنوات

30

2.03

40.6

0.51

قليلة

�أقل من ثالث �سنوات

2

3.33

66.6

0.71

متو�سطة

من � 6 -3سنوات

12

3.33

66.6

0.52

متو�سطة

�أكرث من � 6سنوات

30

3.13

62.6

0.47

متو�سطة

�أقل من ثالث �سنوات

2

2.59

51.8

0.40

متو�سطة

من � 6 -3سنوات

12

2.67

53.4

0.22

متو�سطة

�أكرث من � 6سنوات

30

2.55

51

0.24

قليلة

�أقل من ثالث �سنوات

2

3.31

66.2

0.22

متو�سطة

من � 6 -3سنوات

12

3.10

62

0.43

متو�سطة

�أكرث من � 6سنوات

30

3.05

61

0.40

متو�سطة

�أقل من ثالث �سنوات

2

2.42

48.4

0.23

قليلة

من � 6 -3سنوات

12

2.40

48

0.20

قليلة

�أكرث من � 6سنوات

30

2.33

46.6

0.17

قليلة

اخلربة
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ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )12إىل �أنه ال يوجد فروق يف املتو�سطات للدرجة
الكلية للم�شكالت التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية مبحافظة بيت حلم
من منظور املر�شدين الرتبويني تعزى للخربة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل اهتمام املر�شدين
الرتبويني -بغ�ض النظر عن �سنوات اخلربة -بالقيام ب�أدوارهم املوكلة �إليهم على �أكمل
وجه ،ومواجهة جميع امل�شكالت وال�صعوبات وتذليلها من �أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات
الإر�شادية للطلبة ،و�إىل حماولة �إثبات وجودهم يف املدر�سة ب�إجنازاتهم الإر�شادية،
والتحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقدها �إدارة املدر�سة وق�سم الإر�شاد يف وزارة الرتبية
والتعليم العايل ومديرية الرتبية �أو م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية ،وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة
الكرنز ( )2001التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق تعزى �إىل متغري اخلربة ،وتتعار�ض هذه
الدرا�سة جزئياً مع درا�سة �آل عارم التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري اخلربة ،وتتعار�ض هذه الدرا�سة مع
درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �إىل وجود فروق على امل�ستوى الكلي للمجاالت ل�صالح
م�ستوى (� )11سنة ف�أكرث.

ملخص ألهم املشكالت اليت توصلت إليها الدراسة:
1 .1املحور الثاين الذي يتعلق بالطالب ،وهو( :ال ي�شارك يف املقاالت والن�رشات التي
يكلفه بها املر�شد الرتبوي) بن�سبة ()%54.6
2 .2املحور الثالث التي الذي يتعلق ،وهو�( :ضعف الإعالم الفل�سطيني يف متابعة �أهمية
دور املر�شد الرتبوي) بن�سبة ( ، )% 73.2و (قلة ح�ضور �أهايل الطلبة للندوات التي تعقد يف
املدر�سة) بن�سبة ()% 67.2
3 .3املحور الرابع التي الذي يتعلق ،وهو( :يتجنب مراعاة �أحا�سي�س الطلبة وم�شاعرهم)
بن�سبة ( )% 74و (يقلل من �أهمية اهتمامات وقدرات الطلبة يف ال�صف) بن�سبة ()% 73.2
4 .4املحور اخلام�س الذي يتعلق باملر�شد ،وهو من �أكرث امل�شكالت يف البحث وتتمثل
يف( :قلة امليزانية املحددة لن�شاطات املر�شد الرتبوي يف املدر�سة) بن�سبة ( ، )% 88.2و
(قلة املعرفة بكيفية �إجراء الأبحاث العلمية) بن�سبة ( ، )% 74.6و (ان�شغال املر�شد الرتبوي
بالإعمال الكتابية املرهقة يف ال�سجالت وامللفات الإر�شادية) بن�سبة ( ، )%74.6و (قلة
الإمكانات املتاحة يف املدر�سة للقيام بالن�شاطات الإر�شادية) بن�سبة (. )% 68.6
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التوصيات:
ا�ستنادا ً �إىل نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة �إ�سناد مقرر تدريب ميداين (� 120ساعة) تدريبية لتخ�ص�ص الإر�شاد

الرتبوي وعلم النف�س يف اجلامعات الفل�سطينية.
2 .2ت�شجيع الطلبة يف املدر�سة على امل�شاركة يف املقاالت والن�رشات ،وذلك من خالل
االجتماعات والندوات التي يعقدها املر�شد الرتبوي يف املدر�سة.
3 .3التن�سيق امل�سبق مع الإعالم الفل�سطيني لتغطية الن�شاطات كافة التي تتعلق
بالإر�شاد الرتبوي.
�4 .4إحلاق املعلمني بدورات تدريبية تركز على تطبيق املهارات يف كيفية التعامل مع
امل�شكالت ال�سلوكية التي يعاين منها الأطفال.
�5 .5إ�صدار ن�رشات تثقيفية للمعلمني؛ لتعريفهم بالفروق الفردية ،وكيفية مراعاة
القدرات العقلية عند الطلبة.
�6 .6إحلاق املر�شدين بدورات مكثفة تركز على مهارات �إعداد الأبحاث العلمية على
�أيدي �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف الأبحاث العلمية.
7 .7التخفيف من الأعمال الكتابة الروتينية التي ت�أخذ وقتاً كبرياً من عمل املر�شد
الرتبوي ،والتي تعوقه عن �أداء دوره على �أكمل وجه.
�8 .8إجراء درا�سة على م�ستوى حمافظات ال�ضفة الغربية للتعرف �إىل امل�شكالت التي
تواجه عمل املر�شد الرتبوي من وجهة نظر م�رشيف الإر�شاد.
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